
Speciaal voor klanten van Eneco!  
 
Wek uw eigen groene stroom op met Eneco ZonneStroom 
Van �2.600 voor �2.400,-, nu met  �200,- korting! 
Op is op, slechts 250 stuks beschikbaar! 
 
Wek nu samen met Eneco de groenste stroom op met Eneco ZonneStroom. Eneco biedt u bij 
aanschaf van Eneco ZonneStroom een set van drie zonnepanelen tegen aantrekkelijke 
voorwaarden. U betaalt uw zonnepanelen af via een renteloze afbetaling van 120 maanden (10 
jaar) zodat u voor een gering bedrag per maand profiteert van uw eigen groene stroom.  
U bespaart naar verwachting bovendien direct circa 15% op uw elektriciteitsrekening door het 
gebruik van uw eigen zonne-energie. (De jaaropbrengst van deze set zonnepanelen is naar 
verwachting  ca. 500kWh / een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 3.350 kWh).  
 
 
Eneco ZonneStroom: voor slechts �2.400,- krijgt u: 
-3 zonnepanelen met een verwachte opbrengst van ca. 500 kWh; 
volledige standaard installatie door Eneco; 
-5 jaar garantie op de panelen en de omvormer; 
-een renteloze afbetaling gedurende 120 maanden (10 jaar) die we samen met de verwachte 
opbrengst direct voor u verrekenen op de maandelijkse voorschotnota; 
-volledige vrijheid welke producten van Eneco u voor levering van stroom en gas of warmte kiest. 
Let wel op: bij verandering van energieproduct bij Eneco kan, indien de geldende overeenkomst 
voor bepaalde tijd is gesloten, een opzegvergoeding verschuldigd zijn. 
 
 
Afbetalen zonder rente  
Als klant van Eneco krijgt u met Eneco ZonneStroom 3 zonnepanelen voor slechts �2.400,-. Dit is 
inclusief een eenmalige korting van �200,-. Eneco geeft u voor dit bedrag een lening. Zolang u 
klant bent bij Eneco voor levering van stroom en gas (of warmte) betalen wij de rente voor u zodat 
u netto slechts �20,- per maand behoeft af te betalen.. We verrekenen deze afbetaling en de 
verwachte opbrengst van gemiddeld �10,- per maand, direct op uw voorschotnota, zodat uw extra 
maandelijkse kosten beperkt zijn tot � 10,-. 
Eneco maakt hiermee zonnepanelen speciaal voor klanten nu ook bereikbaar zonder subsidie. 
 
 
Extra�s van Eneco ZonneStroom 
Kiest u voor Eneco ZonneStroom, dan zijn de zaken goed geregeld.  
Uw extra zekerheden op een rij: 

� Eneco doet de telefonische dakcheck gratis, levert en installeert de zonnepanelen op uw 
dak. 

� Als klant van Eneco krijgt u een eenmalige korting op de zonnepanelen.  
� Als klant van Eneco voor elektriciteit en gas of warmte betaalt u geen rente en geen 

administratiekosten gedurende de looptijd van de lening. 
� U bepaalt zelf welke producten u voor levering van Elektriciteit en Gas (of warmte) van 

Eneco afneemt. Uiteraard gelden hiervoor de specifieke actie- en productvoorwaarden van 
deze energieproducten. 

� Via Eneco heeft u recht op een verlengde garantieperiode van 5 jaar op de zonnepanelen 
en de omvormer. 

� Voor onderhoud kunt u via Eneco een aanvullend onderhoudscontract voor uw 
zonnepanelen afsluiten of indien het nodig is eenmalig een onderhoudsmonteur bestellen 
(en afrekenen). Dit onderhoudscontract kost u slechts EUR 5,95 per maand. 

� In geval van verhuizing kunt u de Overeenkomst Zonnestroom van Eneco ineens afkopen 
of overdragen aan de nieuwe bewoner. 

 
 
Interesse in zelf schone energie opwekken via zonnepanelen?  
Bel onze duurzame adviseurs via 0900 � 235 3632. (� 0,10 p.m.) U bereikt hen op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur. 

� Onze adviseurs nemen het aanbod met u door en beantwoorden uw vragen. 
� Via de gratis daktest van Eneco bepalen onze adviseurs meteen telefonisch met u of het 

dak van uw woning geschikt is om zonnepanelen op te plaatsen. 



� U ontvangt, bij verwachte geschiktheid van het dak, vervolgens een offerte van ons. Nadat 
wij uw getekende offerte terug hebben ontvangen, maken onze monteurs een afspraak 
voor de installatie van uw panelen. 

� Voor dit aanbod geldt op = op. Zorg er dus voor dat u snel reageert. Er zijn slechts 250 
sets (steeds bestaande uit 3 zonnepanelen) beschikbaar. 

� Zodra Eneco uw aanvraag heeft ontvangen, controleren wij uw kredietverleden bij Bureau 
Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Mede afhankelijk van dit resultaat wordt besloten of wij 
uw aanvraag accepteren. 

 
 
ZonneStroom van Eneco: een schone manier om elektriciteit op te wekken 
Als u kiest voor zonnepanelen via Eneco ZonneStroom, wordt deze energie op een schone manier 
opgewekt. Met zonnepanelen wekt u uw eigen elektriciteit op uit zon- en daglicht. Zo vermindert u 
als �energieproducent� de uitstoot van CO2 en draagt u bij aan een schonere toekomst! Voor de 
zonne-energie die u met deze zonnepanelen teruglevert aan het net, krijgt u een 
terugleververgoeding van Eneco (zolang als u klant van elektriciteit en gas (of warmte) blijft bij 
Eneco. 
 
 
Wat is een zonnepaneel? 
Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-energie 
omzet in elektriciteit. Een zonnepaneel bestaat uit een aantal zonnecellen.  
De panelen bestaan meestal uit een aantal dunne plakken silicium die op een grote plaat zijn 
geplakt en die elektrisch met elkaar verbonden zijn. Panelen voor op een woonhuis zijn meestal 
zo'n anderhalve vierkante meter groot, een paar centimeter dik en een kilo of tien zwaar. 
Afhankelijk van de soort zien de panelen er spiegelend of mat helderblauw tot zwart uit. 
 
 
Wat leveren zonnepanelen op?* 
Opbrengst 3 zonnepanelen 
Nominaal vermogen in 
Wattpiek 

585 Wp 
Geschatte opbrengst 
per jaar in  
kilowattuur 

536 kWh 

Geschatte opbrengst 
per jaar in geld 

EUR 120,60 
* aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 
Hoe werkt een zonnepaneel? 
De meeste zonnepanelen zijn gemaakt van silicium. Silicium wordt gewonnen uit zand. Een plaatje 
silicium kan op een zodanige wijze worden bewerkt, dat er een positief en negatief geladen deel 
ontstaat als er licht op valt. Hierdoor ontstaat elektriciteit. 
De elektriciteit die rechtstreeks uit de panelen komt, is zo�n 10 tot 25 volt gelijkspanning. Om de 
panelen aan het lichtnet van uw woning te kunnen aansluiten, wordt de door de zonnepanelen 
opgewekte elektriciteit via kabels en leidingen door een zogenaamde omvormer (inverter) omgezet 
in 230 volt wisselspanning met het juiste wissel-ritme.  

 
Is uw dak geschikt voor zonnepanelen? 
Hebt u interesse in dit aanbod? En heeft uw huis een schuin dak? Bel onze duurzame adviseurs via 
0900- 235 3632. Zij bepalen telefonisch met u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Over het 
algemeen geldt dat een dak gelegen tussen zuidoost en zuidwest, het meest geschikt is (dus dat 
zonnepanelen die op zo�n dak worden geplaatst de grootste opbrengst van elektriciteit opleveren). 
Deze dakcheck is kosteloos en vrijblijvend! 
 
 
Garantie en kwaliteit van Eneco 
De zonnepanelen die u bestelt via Eneco worden geïnstalleerd door Eneco Installatiebedrijven. 
Eneco en Eneco Installatiebedrijven kiezen bij de installatie van zonnepanelen voor kwalitatief 
hoogwaardige producten. Deze zonnepanelen hebben een hoge opbrengst en lange levensduur. De 



fabrieksgarantie op de panelen en omvormer waar wij voor hebben gekozen is standaard 5 jaar . 
De eerste 10 jaar verwachten wij op basis van de fabrieksgegevens een opbrengst van 90% op het 
nominaal vermogen en in de jaren daarna tot 25 jaar een opbrengst van 80%. 
Daarnaast is Eneco Installatiebedrijven ISO9001:2008 en VCA gecertificeerd waardoor u er zeker 
van bent dat u zaken doet met een professionele en betrouwbare partij. Door haar uitgebreide 
ervaring met installaties is Eneco Installatiebedrijven in staat om zelf de eventueel benodigde extra 
werkzaamheden voor de installatie van uw zonnepanelen te verrichten. 
 
 
Andere energieleverancier 
Indien u voor elektriciteit overstapt naar een andere energieleverancier loopt de lening gewoon 
door en kunt u gebruik blijven maken van de zonnepanelen. De terugleververgoeding van 
elektriciteit door Eneco komt dan te vervallen, maar voor de opgewekte elektriciteit zult u een 
terugleververgoeding van de nieuwe leverancier van elektriciteit kunnen gaan ontvangen. De 
korting die u van Eneco kreeg op de zonnepanelen komt in dit geval te vervallen. U gaat � 30,- per 
maand betalen. Dit bedrag is inclusief rente en administratiekosten. 
 
 
 
Raadpleeg de actievoorwaarden en de productvoorwaarden op eneco.nl/ZonneStroom. 
Hier vindt u ook de veelgestelde vragen en antwoorden over Eneco ZonneStroom en zonnepanelen. 
 


